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Az energiatakarékosságot biztosító
építőipari kivitelezések egyik leglátványosabb fejlődését a korszerű, elsősorban műanyagból készült nyílászárók beépítésének területén figyelhetjük meg.
A nyílászárók iránti kereslet rövid időn
belüli gyors növekedése – amelyben döntő szerepe volt a panelprogramnak is –
számtalan vállalkozás bekapcsolódását
eredményezte az ablakos ágazatba. Beigazolódott azonban, hogy számosan a
szakmához szükséges megfelelő ismeretekkel nem rendelkeznek.
A NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJÉNEK KÖRÜLMÉNYEI
Szinte divattá vált a régi ablakok cseréje, de a kereslet
által biztosított és egyre bővülő piacon megjelentek a
folyamat káros hatásai is. Az új „szakemberek”, a meg-

rendelők általános tájékozatlansága miatt eleinte csak
a nyílászárók látható tulajdonságaira terelték a figyelmet,
ezért ezek kerültek a mérlegelés elsődleges szempontjai
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közé (színek, a szárnyak osztása, a díszítések, a kilincsek
formája stb.). Később elkezdődött az úgynevezett
kamraháború, mely egy idő után azt a hamis meggyőződést alakította ki, hogy minél több a kamra,
annál jobb a minőség. Az üvegezéssel szembeni
igény is érdekesen fejlődött. Az első időkben a „termo”
üveget még kiváló hőszigetelőként fogadták el. Pedig
az alapüveg hőszigetelő-képesség tekintetében akkoriban sem, de ma már egyértelműen nem elfogadott
tulajdonságokkal rendelkezik. Az ablakok cseréjének
tervezése során további, nagyon fontos épületfizikai
ismeretek hiánya is számtalan későbbi hiba forrásává
vált. A régebbi épületek határoló szerkezeteinek anyaga,
állapota, a fűtés és a légcsere jellemzőinek a figyelmen
kívül helyezése a később kialakuló komoly károk előidézője lett.
AZ ABLAKBEÉPÍTŐ EGYBEN REDŐNYÖS IS?
A nyílászárók cseréjének gyorsan növekvő elterjedése
egy másik kapcsolódó szakterületre, az árnyékolástechnikára is komoly hatást gyakorolt. Magyarországon több
évtizedes hagyománya van a különböző árnyékolók
használatának. A korszerű és könnyen felszerelhető
redőnyök, reluxák, roletták szinte minden újonnan
beépített ablak elengedhetetlen tartozékává váltak,
amelyeket sokszor a nyílászárók beépítésével egyidejűleg végeznek el. Az árnyékolók iránti igényre építve
az ablakok ajánlata során sokszor óriási kedvezménnyel,
sőt, nemegyszer ajándékként feltüntetve kínálják a
redőnyöket, ami az árnyékolós szakma üzleti esélyeit
csökkenti. Egy szabad versenyre épülő piacgazdaságban ez önmagában még nem is lenne probléma. A
később jelentkező gondok oka a megvalósulás során
tetten érhető szakmai hiányosságokból ered. Példák
sokaságát ismerjük, amikor a nyílászáróbeépítő az alap
feladat vállaláshoz szükséges ismeretekkel sem rendelkezik, és ha ehhez még egy bérmunkában elkészített redőny felszerelésére is vállalkozik, akkor fokozódhat
a későbbi reklamációk esélye. A kiélezett piaci verseny
természetes következményeként ezért az árnyékoló
szakma képviselői is bővítették a tevékenységüket a
nyílászárók forgalmazásával és beépítésével. A szakmai
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kenység végzéséhez szükséges képesítést a jelenlegi
OKJ elismeri. Ennek megfelelően 2010 őszén 22 fővel
elindult az első tanfolyam, amelynek résztvevői faipari
ismeretekre alapozott, beépített bútorok szerelésére is
jogosító sikeres vizsgát tettek. A gyakorlati vizsga egyik
része ezért például egy fürdőszobai szekrény összeállítása volt. A képzésen a fő figyelem természetesen a
nyílászárókra és azok beépítésére irányult. Ennek érdekében az előadások, felkészítő foglalkozások az ablakok
gyártásával és beépítésével kapcsolatos témákat ölelték fel. A hallgatók hasznosnak és sikeresnek ítélték meg
a füzesabonyi ablakgyártó vállaltnál eltöltött szakmai
napot, ahol az üzem gyártói és szerelői tapasztalataival
ismerkedhettek meg. Különös hangulatú és mindkét
szakterület számára előnyös ismeret és tudás többletet
jelentettek azok a kötetlen konzultációk, amelyeket a
tanfolyam keretében a résztvevők folytattak egymás
között. A hosszú ideje ablakbeépítéssel foglalkozó, de
képesítéssel még nem rendelkező, illetve az árnyékolástechnikai szakmában évek óta működő vállalkozók
nyílt tapasztalatcseréje biztató irányt jelölt ki a minőségi képzés további megvalósításához. S

A gyakorlati vizsga egyik része
egy fürdőszobai szekrény összeállítása volt.

megalapozottság igénye a megkezdett új tevékenységükkel szemben más előjellel ugyan, de szintén elengedhetetlen feltételként fogalmazódott meg.
OKTATÁS A SZAKSZERŰSÉG ÉRDEKÉBEN
Az árnyékolástechnikai szakma önszerveződése és a
minőségi termékek gyártására való törekvés eredményeként néhány éve sikeresen folyik a szakma OKJ-s
képzése. Az előzőekben leírt folyamatok ismeretében
nem is okozott különösebb meglepetést, hogy egyre
több ablakos vállalkozó szerezte meg az árnyékolástechnikai szerelő képesítést. Fogyasztói szemmel tekintve ez kifejezetten örvendetes jelenség, mert a szakszerűségre való törekvés mindenképpen támogatandó
irány. Ebben a helyzetben nem meglepő, hogy természetes igényként jelent meg a nyílászárók beépítésére
jogosító képesítés megszerzésére való törekvés az árnyékoló szakmában is. Így került a felnőttképzés fókuszába a nyílászáró beépítéséhez szükséges asztalosipari szerelő szakma oktatása, amelyet, mint a tevé-
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Látogatás
az ablakgyártó üzemben

